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Правилник о ближим условима за оснивање и
нормативима и стандардима за обављање
делатности установа социјалне заштите за
смештај деце и омладине без родитељског

старања и деце и омладине са поремећајима у
понашању

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр.
88/93, 121/2003, 8/2006 и 63/2006. Престале да важе
одредбе које се односе на смештај деце у хранитељским
породицама и делатност центра за породични смештај -

види: чл. 79. Правилника - 36/2008-8.

 

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овим правилником прописују се ближи услови у погледу простора, опреме и потребних
стручних и других радника за оснивање, као и нормативи и стандарди за обављање
делатности установа социјалне заштите:

1. за смештај деце и омладине без родитељског старања, и то:

1) дому за децу и омладину;

2) центру за заштиту одојчади, деце и омладине;

3) центру за породични смештај;



4) прихватилишту за децу и омладину;

5) домском одељењу за децу и омладину при центру за социјални рад;

2. за смештај деце и омладине са поремећајима у понашању, и то:

1) заводу за васпитање деце и омладине;

2) прихватној станици;

3) прихватилишту.

II. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И
ПОТРЕБНИХ СТРУЧНИХ И ДРУГИХ РАДНИКА ЗА

ПОЧЕТАК РАДА И ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА

1. Услови у погледу простора

Члан 2.

Установа за смештај деце и омладине без родитељског старања и установа за смештај
деце и омладине са поремећајима у понашању (у даљем тексту: установа) треба да испуњава
следеће грађевинско-техничке услове:

1) да се оснива у насељеном месту где су развијене саобраћајне и друге везе и
комуникације;

2) да је грађена од материјала који обезбеђује звучну и термо изолацију;

3) да је прикључена на електричну и телефонску мрежу;

4) да је прикључена на јавну водоводну мрежу, ако она не постоји,  да је обезбеђено
снабдевање хигијенски исправном текућом топлом и хладном водом путем хидрофора;

5) да је прикључена на јавну канализациону мрежу или прописно изграђену септичку
јаму;

6) да је обезбеђено грејање и механичко проветравање уколико је природно
проветравање недовољно;

7) да је обезбеђен несметан прилаз превозним средством;

8) да су подови у свим собама установе од материјала који није клизав, не упија влагу и
лако се одржава; подови у спаваоницама треба да буду од топлог материјала;

9) да су врата на собама у установи без прагова ширине најмање 1 m са заштитом уколико
су остакљена:

10) да је ширина ходника у установи за смештај корисника најмање 1,8 m;

11) да има слободну површину око објекта у површини од 20 m2 по кориснику, од чега 5
m2 зелене површине по кориснику, која може бити мања и то по 3 m2 по кориснику уколико
постоји, у близини, могућност коришћења јавних зелених површина;

12) да има уређену дворишну површину (мали фудбал,  кошарка, рукомет, одбојка) чија
површина омогућава коришћење свим корисницима.



Члан 3.

Установа треба да има по једну собу за: дневни боравак, кухињу, трпезарију, гардеробу,
амбуланту са изолационим делом, прање и одржавање рубља, магацин, обављање
административно-финансијских и других послова, посебне собе за спаваонице, санитарно-
хигијенски чвор са посебним деловима - мушки и женски и посебну собу за стручне
радника и медицинско особље.

Установа треба да има и салу за физичко васпитање.

Завод за васпитање деце и омладине, поред соба из ст. 1. и 2. овог члана треба да има и
по једну собу за радно васпитање корисника, за реализацију програма слободних
активности и групни рад.

У заводу се собе за спавање, дневни боравак и санитарно-хигијенски чвор налазе у
оквиру стамбене јединице у којој борави једна васпитна група, односно пријемна група.

Центар за заштиту одојчади, деце и омладине поред соба из става 1. овог члана треба да
има и собу за рад на стимулацији психофизичког развоја деце и посебну собу за
новопримљену децу до седам година и најмање две једнокреветне собе са санитарно-
хигијенским чвором за збрињавање самохраних трудница и мајки са бебама.

Прихватилиште за децу и омладину са поремећајима у понашању, поред соба из става 1.
овог члана,  треба да има и собу за васпитно-образовни рад и собу за индивидуални и
групни рад и радно ангажовање.

2. Услови у погледу опреме

Члан 4.

Опрема соба установе треба да одговара намени и да се може лако одржавати.

Услови које установа треба да испуњава у погледу опреме зависно од врсте услуга, јесу:

1) спаваоница треба да има лежајеве, ноћне ормариће и светиљке, према броју
корисника, као и сто са столицама, ормар за одећу са одвојеним деловима за кориснике,
полицу и завесу;

2) у стационарном делу установе за децу до три године, спаваоница треба да има пулт за
прање и пресвлачење деце;

3) просторија за дневни боравак треба да има одговарајући број столова и столица,
полицу за књиге, прибор за друштвене игре, телевизор и радио апарат;

4) установа за смештај деце и омладине укључујући и центар за заштиту одојчади, деце и
омладине треба да има дидактичка средства и опрему за физичко васпитање која одговарају
узрасту и способностима корисника;

5) просторија за стручне раднике установе треба да има радни сто,  столице,  ормар и
телефон.

3. Услови у погледу стручних и других радника

Члан 5.



Број и структура стручних и других радника у установама одређује се на основу:

1) смештајних капацитета, односно броја корисника смештених у установу;

2) структуре корисника по основу узраста, степена и врсте испољених тешкоћа у развоју;

3) посебних функција појединих установа или делова установа;

4) грађевинско-техничких особина и локација објекта у којем су смештени корисници
(постојање више грађевинских објеката једне установе који су просторно дислоцирани, или
се налазе у различитим насељеним местима).

Члан 6.

Установе обезбеђују стручне и друге раднике за обављање следећих послова:

1) организовање и реализовање услуга социјалног рада са корисницима;

2) организовање васпитног рада са корисницима;

3) организовање опште неге, исхране и хигијене корисника и хигијене простора;

4) организовање финансијско-рачуноводствених послова;

5) организовање општих и заједничких послова.

Члан 7.

За почетак рада и обављање делатности установа, осим прихватилишта и прихватне
станице, треба да има запослене најмање следеће стручне и друге раднике;

1) директора,

2) социјалног радника или педагога или психолога или правника,

3) васпитача,

4) медицинску сестру - васпитача,

5) финансијско-рачуноводственог радника,

6) административног радника,

7) кувара,

8) спремачицу,

9) праљу - кројачицу,

10) возача - домара - ложача.

Завод за васпитање деце и омладине, поред радника из става 1. овог члана треба да има
запослене и дефектолога и специјалног педагога.

Прихватилиште као самостална установа, поред радника из става 1. тач. 1), 3), 4), 5), 6),
8), 9) и 10), треба да има и социјалног радника и психолога када обезбеђује прихват деце и
омладине без родитељског старања односно социјалног радника, психолога и специјалног
педагога за ресоцијализацију када обезбеђује прихват деце и омладине са поремећајима у
понашању, као и кувара, када се храна припрема у прихватилишту, односно сервирку када
се храна доноси у прихватилиште.

Прихватна станица као самостална установа, поред радника из става 1. тач. 1), 3), 4) 8) и



10), треба да има и кувара, када се храна припрема у прихватној станици, односно сервирку
када се храна доноси у прихватну станицу и спремачицу - праљу.

III. НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ

1. Нормативи и стандарди простора и опреме

Члан 8.

Простор и опрема у установи треба да буду прилагођени специфичним потребама деце
зависно од њиховог узраста.

а) Опрема у установи (прилагођено потребама једне васпитне групе)

 Васпитна група Јединица
мере

Потребне
количине

Трајност у
месецима

1 2 3 4 5

Спаваћа соба

1. лежај ком. 12 120

2. јоги душек ком. 12 96

3. радни сто ком. 12 120

4. радна столица ком. 12 120

5. плакар ком. 4 120

6. полица за књиге ком. 12 120

7. зидна лампа ком. 12 120

8. ниски сточић ком. 4 120

9. фотеља ком. 8 120

10. лустер ком. 4 120

11. тепих ком. 4 60

12. завеса ком. 4 60

13. гарнишна ком. 4 120

     

Купатило

1. бојлер или (прикључак за топлу воду
преко централног грејања) ком. 2 120

2. када ком. 2 120

3. умиваоник ком. 2 120

4. машина за прање рубља ком. 1 120



5. огледало - зидно ком. 2 120

6. вешалица (мале зидне) за пешкире ком. 12 120

7. корпа за прикупљање прљавог рубља ком. 2 60

     

Гардероба

1. гардеробни орман - за спољну одећу 1 (12
делова)  120

 WC шоља с поклопцем ком. 2 120

     

Кухиња с простором за ручавање

1. сто ком. 2 120

2. столица ком. 16 96

3. радна површина ком. 1 120

4. висећи кухињски елемент ком. 1 120

5. судопера ком. 1 120

6. шпорет ком. 1 120

7. хладњак - фрижидер ком. 1 120

8. орман за храну ком. 1 120

9. бојлер (или прикључци на топлу воду
из централног грејања) ком. 1 120

10. лустер ком. 1 120

11. тањир плитки ком. 18 60

12. тањир дубок ком. 18 60

13. тањир десертни ком. 18 60

14. чинија ком. 4 60

15. чинијица за компот ком. 18 60

16. шоља за белу кафу ком. 18 60

17. чаша ком. 18 60

18. кашика ком. 18 60

19. виљушка ком. 18 60

20. нож ком. 18 60

21. кашичица десертна ком. 18 60

22. нож за хлеб ком. 1 60

23. кухињски нож ком. 1 60

24. кашика за сипање ком. 2 60

25. варјача ком. 2 60



26. жица за мућење или миксер ком. 1 60

27. мензура вага ком. 1 60

28. машина за орахе ком. 1 60

29. даска за сечење ком. 1 60

30. ренде - треница ком. 1 60

31. цедиљка за чај ком. 1 60

32. отварач за конзерве ком. 1 60

33. послужавник ком. 2 60

34. шерпа ком. 3 60

35. лонац ком. 2 60

36. тигања ком. 2 60

37. тепсија (плех за колаче) ком. 1 60

38. суд за мешање ком. 2 60

39. посуда за шећер брашно и слично ком. 6 60

40. кутија за прибор за јело ком. 3 60

41. кутија за хлеб ком. 2 60

42. крпа за прање посуђа ком. 12 12

43. сталак за цеђење посуђа ком. 3 60

44. жица за прање посуђа ком. 6 12

     

Остала опрема

 - ситни прибор    

1. столњак ком. 4 96

2. сијалица ком. 150 12

3. усисивач ком. 1 72

4. фен ком. 1 48

5. пегла ком. 1 60

6. отирач за ципеле ком. 1 36

7. канта за ђубре ком. 1 60

8. апарат за гашење пожара ком. 1 120

9. телефон (прикључак) ком. 1 120

10. прибор за шивење ком. 2 12

11. велике маказе ком. 1 60

12. игле за плетење комплет 2 20

     



Сала

1. сто (за 6-8 столица) ком. 2 120

2. столица ком. 16 120

3. регал са библиотеком ком. 2 120

4. мали сточић ком. 1 120

5. фотеља ком. 3 96

6. тепих ком. 1 60

7. лустер ком. 1 120

8. завеса ком. 1 60

9. отирач за ципеле ком. 1 24

10. корпа за отпатке ком. 1 48

11. гарнишна ком. 1 120

12. ТВ апарат ком. 1 120

13. радио апарат ком. 1 120

 

б) Опрема заједничких просторија у установи

     

Канцеларија

1. писаћи сто ком. 3 120

2. столица за писаћи сто ком. 3 120

3. регал ком. 2 120

4. мали сточић ком. 2 120

5. фотеља ком. 5 120

6. стона лампа ком. 2 120

7. лустер ком. 3 120

8. писаћа машина ком. 2 120

9. рачунска машина ком. 2 120

10. телефон са кућном централом ком. 1 120

11. телефон - прикључак ком. 1 120

12. тепих ком. 2 96

13. отирач за ципеле ком. 2 36

14. сточић за телефон ком. 2 120

15. каса - благајна за новчана документа ком. 1 600



16. корпа за отпатке ком. 2 48

17. завеса ком. 2 60

     

Перионица

1. машина за прање рубља са центриф. ком. 2 120

2. машина за сушење веша ком. 2 120

3. корпа за прикупљање чистог веша ком. 1 60

4. отирач за ципеле ком. 1 36

5. конопац и штипаљке ком. 60 120

     

Просторије за пеглање и сушење

1. сто за пеглање ком. 1 120

2. пегла ком 1 48

3. полица - пултови за одлагање и сортирање
чистог веша ком. 1 120

4. машина за шивење ком. 1 120

5. столица за машину ком. 1 120

6. огледало велико - зидно ком. 1 72

7. машина за пеглање ком. 1 120

8. ком. 1 120  

9. прибор за шивење са маказама ком. 1 120

     

Економат

1. полице ком. 6 120

2. корпе разне ком. 6 60

3. пулт за издавање робе и материјала ком. 1 120

4. вага (10 и 100 kg) ком. 1 120

     

Централна кухиња (просторије за обраду намирница и просторије за припрему оброка

1. штедњак ком. 1 120

2. хладњак ком. 1 120

3. орман за посуђе ком. 1 120

4. сто за припремање хране ком. 1 96

5. столице за особље ком. 3 96

6. судопера ком. 1 120



7. корито за прање поврћа уграђ. ком. 1 120

8. решетка за сушење опраног посуђа ком. 1 72

9. бојлер ком. 1 120

10. апарат за усисавање мириса ком. 1 120

11. миксер (комбиновани за више операција) ком. 1 72

12. вага - кухињска ком. 1 120

13. лонац - обичан ком. 2 60

14. лонац - експрес ком. 1 60

15. шерпа ком. 2 60

16. плех за колаче ком. 2 60

17. тигањ ком. 2 60

18. посуда за мешање ком. 1 60

19. посуда за отпремање хране у породице - станове ком. 6 60

20. колица за отпремање хране у породице - станове ком. 2 96

21. посуда за обраду поврћа и осталих намирница ком. 2 60

22. посуда за брашно ком. 1 60  

23. апарат за сечење хлеба ком. 1 60

24. даска за сечење ком. 1 60

25. отварач за конзерве ком. 2 60

26. нож за припремање хране ком. 3 60

27. кашике за сипање ком. 2 60

28. варјача ком. 2 12

29. жица за прање посуђа ком. 20 12

30. крпа - сунђер за прање посуђа ком. 20 12

31. канта за круте отпатке ком. 1 60

32. канта за течне отпатке ком. 1 60

33. посуда за цеђење резанаца и слично ком. 1 60

34. тучак за месо ком. 1 60

35. сатара ком. 1 60

     

Просторија за привремену изолацију оболелог детета    

1. лежај ком. 1 120

2. столица ком. 1 120

3. приручна апотека ком. 1 12

     



Санитарни чвор за особље    

1. WC са умиваоником    

 WC шоља ком. 1 120

 - умиваоник ком. 1 120

1. Гардеробни простор половина гардероб- ног
простора 120

 - гардеробни орман са касетом    

Радионица дома (с радним простором за децу)    

1. полица за смештај алата ком. 6 120

2. полица за оправке ком. 6 120

3. стега ком. 2 120

4. столарски алат комплет 1 120

5. браварски алат комплет 1 120

6. електроалат комплет 1 120

7. корпа за отпатке ком. 1 60

     

Остали предмети у заједничкој употреби за целу
установу

   

1. апарат за гашење пожара ком. 2 120

2. црево за воду ком. 1 -

3. усисивач ком. 2 72

4. грабуље ком. 2 -

5. лопате ком. 2 -

6. ашов ком. 2 -

7. маказе вртне ком. 2 -

8. сијалице ком. 30 12

в) Остала опрема



  Количина (ком) посуђа и прибора по годинама старости

Врста посуђа и прибора до - 1 год. 1-3 год.

1. лончић за чај 1/2 лит. 1 1

2. лончић за млеко 1 лит. 1 -

3. шерпа од 1/2 лит. 1 -

4. шерпа од 1 лит 1 -

5. тањир термо пластика 2 1

6. цедиљка 1 -

7. флашица за бебе 6 -

8. цуцла 2 -

9. кашичица 1 -

10. прибор за јело дечји - 1

11. пасирка 1 -

12. чаша - 1

13. шољица 0,25 лит. 1 1

14. дашчица за сечење меса 1 -

15. чинија мала 2 2

16. миксер 1 -

17. ножић 1 1

18. варјача 1 1

19. ренде 1 1

г) Опрема у центру за заштиту одојчади, деце и омладине - за децу до 3. године
живота

 Структура потреба Количина предмета по годинама старости

  до - 1 год. 1-3 године

1. лежај 120 х 60 cm 1 1

2. комода за рубље (100 х 45) 1 1

3. кадица за купање 1 1

4. корпа за прљаво рубље 1 1

5. дечја колица 1 1

6. дубак (висока столица) 1 1

7. уложак "Јоги" 120 х 60 cm 1 1

8. јастук (дечији) 1 1

9. гумирано платно 50 х 5 cm 1 1



10. постељина гарнитура (дечја) 3 3

11. ћебе (дечје) 1 1

12. гарнишле за прозор 1 1

13. завеса 1 1

14. лустер 1 1

15. приручна апотека 1 1

За особље, за које је према санитарним прописима (медицинска сестра - васпитач,
радник у кухињи, спремачица, мајстор) обавезна униформа, треба обезбедити:

1. радни мантил 2 на 24 месеца,

2. радна кецеља за кух. раднике 2 на 24 месеца,

3. заштитна обућа - боросана 2 на 12 месеци,

4. мајица за куваре 4 на 48 месеци.

5. радно одело за мајстора 2 на 48 месеци.

д) Опрема у породичном смештају

Опрема у породичном смештају треба да одговара просечној опремљености стана
породице према броју чланова породице.  У једној стамбеној просторији може да буде
смештено највише троје деце.

ђ) Опрема за хигијену и здравље

  Место потрошње - употребе

Ред. бр. Артикал Јед. мере Васп. група Цела установа Трајност у месецима

1 2 3 4 5 6

1. приручна апотека ком. 2 1 12

2. апарат за бријање ком. 1 - 36

3. жилет ком. 20 - 12

4. прибор за нокте ком. 3 - 36

5. четкица за ципеле ком. 6 - 12

6. четка за одело ком. 6 - 12

7. портвиш ком. 1 2 12

8. метла ком. 1 12 12

9. метлица ком. 3 2 12

10. четка за прање пода ком. 2 12 12

11. четка за WC ком. 3 12 12

12. канта - кофа ком. 2 6 24



13. лавор ком. 4 - 24

14. корпа за веш ком. 1 - 12

е) Опрема за културу и разоноду у установи

Предмет и услуге у заједничкој употреби

   Узраст

 Врста разоноде Јед.
мере

4-10
год.

11-18
год.

Трајност у
месец.

1. Радио-апарат ком. - 1 120

2. Грамофон - касетофон ком. 1 1 120

3. Грамофонска плоча - траке ком. 10 10 24

4. Видеорекордер ком. - 1 120

5. Видеотраке ком. - 4 12

6. Телевизор ком. 1 1 90

7. Дијапројектор ком. - 1 96

8. Дијафилмови ком. - 4 12

9. Фото-апарат ком. - 2 60

10. Писаћа машина ком. - 3 120

11. Прибор за техничко цртање ком. 1 - 36

12. Дневни лист ком. 1 2 -

13. Дечја штампа ком. 2 2 -

14. Библиотека (с лектиром за децу и стручном
литературом за особље) књига - 300 -

15. Музички инструмент ком. - 1-2 96-120

16. Играчке разне ком. 12 - 12

17. Бицикл ком. 1 - 60

18. Љуљашка ком. - 1 60

19. Пењалица ком. - 1 60

20. Котураљке пар. - 1 36

21. Санке ком. - 5 60

22. Мрежа за одбојку ком. - 1 36

23. Кош ком. - 2 60

24. Шах гарнитура ком. 1 - 48

25. Друштвене игре - разне ком. 3 - 12

26. Лопте - разне ком. - 3 4



27. Радио претплата ком.    

28. ТВ претплата ком.    

 

Следећи део


